Aanvullend materiaal
Zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen: de holistische aanpak van
Moeders van Rotterdam
Marije van der Hulst, Rianne Kok, Hanneke de Graaf & Peter Prinzie
Gemeente Rotterdam
Binnen de Gemeente Rotterdam ontwikkelt Bureau Frontlijn nieuwe en innovatieve
methodieken om de zelfredzaamheid van Rotterdamse burgers te vergroten. Wanneer deze
innovaties hun werking hebben bewezen, worden zij op een breder niveau ingevoerd en
toegepast binnen het gemeentelijke stelsel van zorg. Binnen het programma Moeders van
Rotterdam is Bureau Frontlijn verantwoordelijk voor de begeleiding en zorg voor kwetsbare
zwangere vrouwen.
Erasmus MC en Erasmus Universiteit
Vanuit het Erasmus MC doet de afdeling Verloskunde en Gynaecologie onderzoek naar de
effectiviteit van het programma Moeders van Rotterdam. Binnen deze afdeling is veel
ervaring met onderzoek naar gezondheidsverschillen rondom de geboorte en mogelijkheden
om deze verschillen te verkleinen. Daarnaast heeft de afdeling veel ervaring met onderzoek in
samenwerking met gemeenten, organisaties en professionals buiten het ziekenhuis. Daarnaast
is binnen het Erasmus MC ook de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg betrokken bij
dit onderzoek. Deze afdeling heeft veel ervaring met kwantitatieve evaluatie van de invloed
van beleid op de volksgezondheid. Vanuit de Erasmus Universiteit is de sectie Ortho- en
Gezinspedagogiek verbonden aan dit onderzoek. Binnen deze afdeling wordt onder andere
onderzoek gedaan naar determinanten van opvoeding en ontwikkeling en intergenerationele
overdracht van huiselijk geweld.
Stichting de Verre Bergen
Stichting de Verre Bergen is een filantropische organisatie die zich inzet voor een sterker en
beter Rotterdam. De stichting zoekt de ruimte om te experimenteren door efficiënt en effectief
te investeren in initiatieven die op een vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken
aanpakken en sociaal rendement opleveren. Binnen Moeders van Rotterdam verzorgt deze
stichting de financiering van zowel het zorgtraject als de wetenschappelijke evaluatie van dit
programma. Daarbij is de stichting ook strategisch nauw betrokken bij de uitvoering van het
programma.
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